OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
VÝZVA PRO ČLENY SDH LHOTA
Sbor dobrovolných hasičů Lhota pořádá v sobotu dne 1.4.2017 brigádu. Bude
se jednat o výsadbu sazenic stromků na lesních pozemcích obce v lokalitě „Žukyně“.
Sraz účastníků v 8,30hod u hasičárny. Sebou vlastní motyku (nejlépe kučovnici), rýč
a plastový kýbl na sazenice, chuť do práce a dobrou náladu.
Oběd (buřty) a pitný režim bude zajištěn na místě.

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU VE SVOZU
PAPÍRU
Plánovaný svoz papíru (středa 5.dubna 2017), bude z provozních
důvodů přeložen na pátek 31.3.2017 v obvyklém čase.

VÝSADBA LESNÍHO POZEMKU
Obec Lhota vyzývá občany, kteří mají zájem v termínu 3.4.2017-7.4.2017 o
brigádu - výsadbu stromků v lese v lokalitě „Žukyně“, aby se přihlásili do pátku
31.3.2017 na obecním úřadě, případně telefonicky u p. Skopalové 734764716.
Pracovní doba bude cca od 8,00-15,00, nutná vlastní motyka (nejlépe
kučovnice), rýč, plastový kýbl a chuť do práce. Cena za 1ks vysazeného stromku činí
3,60Kč, práce budou provedeny na základě dohody o provedení práce.

SJEZD LHOT A LEHOT V LHOTCE POD
ONDŘEJNÍKEM
Letošní sjezd Lhot a Lehot se bude konat ve dnech 6.7.-9.7.2017 Ve Lhotce pod
Ondřejníkem (okr. Frýdek Místek). Jelikož by Obec Lhota chtěla zajistit hromadnou
dopravu autobusem, žádáme všechny vážné zájemce, kteří se chtějí akce zúčastnit
v sobotu 8.7.2017, aby se přihlásili do 1.5.2017 na OÚ osobně, telefonicky či
oznámením do schránky.
informace ke sjezdu naleznete zde: http://srazlhot2017.webnode.cz/

VELIKONOČNÍ ZDOBĚNÍ A KLAPOTÁNÍ
Velikonoce se blíží !!!!! Obec Lhota bude v sobotu
8. dubna 2017
v odpoledních hodinách pořádat na obecním úřadě
posezení spojené
s velikonočním zdobením.
Těšíme se na všechny zájemce, především děti, maminky, babičky, tetičky a
ostatní, kteří mají chuť posedět, povykládat si se sousedy, vytvořit si velikonoční
aranžmá a nachystat se na příchod jara a Velikonoc. V rámci akce bude probíhat
ukázka drátkování a pletení z papíru (košíčky, ošatky atd.) . Více se dozvíte
z pozvánky v následujícím týdnu.
Velikonoční klapotání se bude konat ve dnech 13.-15.dubna 2017 (čtvrtek
podvečer, pátek ráno, poledne, podvečer a sobota ráno a poledne). Bližší informace
budou včas oznámeny.

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO,EEZ a
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obecní úřad Lhota ve spolupráci s firmou SUEZ Využití zdrojů a.s.pro Vás zajistí
v sobotu 8. dubna 2017 v době 8:55- 9:25 hod sběr a odvoz nebezpečného
odpadu a elektrozařízení .
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistavěn od 7.4.2017-10.4.2017 na
obvyklém místě.

PLATBA POPLATKŮ NA ROK 2017
Poplatky občanů za rok 2017 jsou vybírány v kanceláři obecního úřadu od 1.
února 2017
do 27.dubna 2017 v úředních hodinách. Jedná se o poplatky :
 za svoz komunálního odpadu 450,-Kč za osobu a rok
 za odvádění odpadních vod 644,- Kč za osobu a rok
 ze psů 100,-Kč za 1.psa (200,- za 2. a dalšího)
 nájem pozemků dle smlouvy
Všechny uvedené poplatky je možné mimo jiné uhradit převodem na účet obce č.ú.25226831/0100, jako variabilní symbol uvést číslo popisné.

OZNÁMENÍ
Katastrální úřad Olomouckého kraje, pracoviště Přerov oznamuje občanům, že
na
území obce Lhota probíhají od pondělí 27.3.2017 do pátku 7.4.2017
zeměměřičské práce v terénu, na základě kterých dojde ke zpřesnění katastrální
mapy obce Lhota (jejího intravilánu).
Pozn. Komplexní pozemkové úpravy se týkají pouze extravilánu.

